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ناصر الباب                                                                                 ع
• على من زعم امسيتهمااخلالف يف فعليتهما والرد  
 حكم تصرف فعلي املدح والذم •
  نواٍعأ على ثالثة ِبئس وِنعمفاعل يأيت  •
• اخلالف بني النالظاهريز والفاعل يني يف اجلمع بني التمحوي  
  ِبئس وِنعم  الواقعة بعد )ما( إعراب  •
 سم املخصوص باملدح والذم إعراب اال •
 سم املخصوص باملدح والذم حكم حذف اال •
  )ِبئس(  استعمال  )ساَء( استعمال  •
 ام استعماهل)فَعلَ ( ة على وزن ياستعمال األفعال الثالث •
 ا م استعماهل )حبذاال ( أو  ) حبذا( استعمال  •
  )حبذاال ( و  ) حبذا( األوجه اإلعرابية يف  •
  )ذا(  عن  بدالً )بح( إعراب االسم الواقع بعد  •
   سم الظاهرومع اال ) ذا( مع )  حبذا " (حاء"حركة  •
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  عرض الدرس
  

   زيد الرجلُ عمِن) ١
الرجلُ غالم     ِنعم زيد   
رجالً    ِنعم  زيد  

    ٢ (الرجلُ ِبئس زيد  
    الرجلُ غالم ِبئس زيد  
   رجالً ِبئس  زيد  

  ِبئْس  =  ساَء) ٣    
٤ (فرش، ظُمع ،  مكَر =  مِنع  
٥ (خثَب ركَب ، حقَب ، =   ِبئْس   
  ِبئْس  = ا حبذ ال              ِنعم    =حبذا ) ٦
   زيد  رجالًالرجلُ ِنعم أ ) ٧

       رجالً الرجلُ ِبئس زيد  
   زيد  فارساًالرجلُ ِنعم    ب

       فارساًالرجلُ ِبئس  زيد   
  

  : هي ،نواٍع على ثالثة أِبئس وِنعمفاعل يء جي •
 ِبئسو،   زيدالرجلُ ِنعم: ( ، حنو عريف للجنس  أل التوهيى بال ن يكون حملَّأ ـ ١

   ) زيدالرجلُ
  غالمِبئس و ،زيد الرجِل  غالمِنعم: ( ، حنو  ىل ما فيه أل إن يكون مضافاًأ ـ ٢       
   )زيد الرجِل
يز ي بعده على التم منصوبٍة بنكرٍةاًرفس م وجوباً مستتراًاً ضمري الفاعلكونين أ ـ ٣      
  ) نكرة منصوبة على التمييز: رجالً (  ) زيد  رجالًِنعم(  :، حنو 
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    :زيد الرجلُ ِنعم    عرابإ •

ال حملَّ له من اإلعراب تح مبين على الفإلنشاء املدح فعل ماضي جامد : ِنعم  
  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الرجلُ
زيد :مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  ر مرفوع وعالمبتدأ مؤخ  
  ابيةوهو أقوى األوجه اإلعر، م  خرب مقد يف حملّ رفٍع" الرجلُ ِنعم "ومجلة     

  إعراب أفعال الباب وما جرى مجراها •
فرال حملَّ له من اإلعراب فعل ماضي إلنشاء املدح جامد مبين على الفتح: ش  
ال حملَّ له من اإلعرابفعل ماضي إلنشاء الذم جامد مبين على الفتح : ِبئس  

  ال حملَّ له من اإلعرابفعل ماضي إلنشاء الذم جامد مبين على الفتح : خبثَ 
  ال حملَّ له من اإلعرابفعل ماضي إلنشاء الذم جامد مبين على الفتح : ساَء

  حكم تصرف فعلي املدح والذم •
 ، وكذلك ما  املاضي تلزم صورةاملدح والذم ال تتصرف ؛ ألنها جامدةٌ ، حيثأفعال 

   .جرى مجرامها 
• اخلالف بني النيز والفاعل الظاهر يني يف اجلمع بني التمحوي  
  رجالًالرجلُ ِنعم  : ( قولناحنويز والفاعل الظاهر يف يمع بني التماجللنحويون يف ا اختلف
زيد( على ثالثة مذاهب :    

 .فد أم يفائدةً سواء أفاد التمييز  مطلقاً جيوز اجلمع بينهما ال:ا قالو: مذهب البصريني 
  . أم يفدفائدةًييز أفاد التم جيوز اجلمع بينهما مطلقا سواء :ا قالو: مذهب الكوفيني 

ييز فائدة جاز اجلمع بني فاد التمإذا أ :قالف  يف هذه املسألة ،القولاملذهب الثالث فصل 
 يز فائدة فإنّي مل يفد التموإذا  ، )زيد  فارساًالرجلُ ِنعم : (، حنو ييز الفاعل الظاهر والتم

 ) زيد  رجالًلرجلُا ِنعم : (، حنو يز ال جيوز ياجلمع بني الفاعل الظاهر والتم

• ة الدليل على فعليوِنعم  ِبئس   
  ) هند املرأةُِتمعن : (، حنو  التأنيث الساكنة عليهما تاءدخول اُستدلّ على فعليتهما ب

  ني حويوهذا مذهب مجهور الن  ) دعد  املرأةُِتسئْب(  و
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لك وا على ذ واستدلّ ،ن امسا )ِبئس  وِنعم( ىل أنّالكوفيون ومنهم الفراء إذهب  و
:   وقوهلم)  العري ِبئس السري على ِنعم : ( بدخول حرف اجلر عليهما يف قول بعضهم

   ) . الولدِنعمواهللا ما هي ب( 
فهما مبنيان على الفتحة ،   )ِنعمو  ، ِبئس(  جترها مل ن، حيث إ  ضعيفمذهبوهو 

   وفيه داللةٌ على فعليتهما   )الولد ،  العري (تى مرفوعاًا أتى بعدمهوكذلك االسم الذي أ
 حمذوف  جمروٍر اسٍم دخل علىماوإن  )ِبئس  وِنعم( حرف اجلر مل يدخل على  وعليه 
    العريِبئس فيه  مقوٍلٍريع على  السريِنعم:  أي  ، مبقول فيه: تقديره 

   املخصوص باملدح والذماالسمإعراب  •
   :ٍةعرابي إ ثالثة أوجٍهففيه)  زيد الرجلُ ِنعم (: ، حنو اً إذا كان متأخر •
  ) الرجلُ ِنعم(  ومجلة  ،ر مرفوع وعالمة رفعه الضمةخمبتدأ مؤ: زيد  :األول  

   .مذهب اجلمهور وهو ، يف حمل رفع خرب مقدم 
 . هو  : تقديره وجوباًخرب ملبتدأ حمذوف : زيد : الثاين
   . األوجه الثالثة أضعفوهو ، هو : ذوف تقديره مبتدأ خلرب حم : زيد : الثالث

 ، ففيه)  الرجلُ ِنعم زيد : (، حنو  م متقدماًذا كان املخصوص باملدح أو الذّوإ •
وجههو عراب  من اإل واحد ،: 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: زيد  
حملَّ له من اإلعرابالتح مبين على الففعل ماضي جامد إلنشاء املدح  : ِنعم   

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره : الرجلُ
  . )زيد  ( تدألفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبواجلملة من ا     

  حكم حذف املخصوص باملدح والذم  •
   ) ابه أون إ العبدِنعم  صابراًناهدج واإن ( :، حنو   حِذفبهشعر ي  عليه دليلٌذا دلّإ

فحذف املخصوص من ) ب وِنعم املهذَّ ، زيد الرجلُ عمِن: ( ، ومنه أيوب  العبدِنعم  :أي
ل عليهالثاين لداللة األو.   
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   ) ِنعم و ِبئس ( الواقعة بعد  ) ما( إعراب  •
     )همسأنفُ بِه اوتراش ما ِبئس ( :قال و) م به كُظُِعا يِنعم  اَهللانِّإ( : قال اهللا تعاىل 

  ِنعم ما يقولُ الفاضلُ  : وحنو 
  :وجهان  ) ِبئس  وِنعم(  الواقعة بعد  )ما( لنا يف إعراب 

 ، همس أنفُ بِهاوتراش  ،م بهكُظُِعي(  :تكون مجلة  ، و فاعالًعربأن ت: أوهلما  
 : تقديره  ،حمذوف  رفع صفة للمخصوص باملدح أو الذميف حملّ) يقولُ الفاضلُ 

  ....ِنعم الشيء 
  مستترضمري)  ِبئس وأ ِنعم(  وفاعل اً ،يزيمت) ما  ( أن تعرب: الوجه الثاين  

   ) ما  (  نصب صفةا يف حملّاجلملة الواقعة بعدمهتكون و ، هو: وجوباً ، تقديره 
   ظاهر أو اسم ) ذا( ذا وقع بعدها إ ) حبذا(   )حاء( حركة  •

  .  )زيد بذاح : (، حنو  ) ذا( ذا وقع بعدها إ) حبذا (  ) حاء( ب فتح جي
 زيد ب ح:، حنو وجهان الفتح يف احلاء  جاز  ظاهراسم ) حب(  وقع بعد وإذا

  .  زيد ب ح:، حنو والضم 
  الرفع ، واجلر بباٍء زائدٍة : وجيوز يف االسم بعدها وجهان 

  : ) زيٍد ببحَ ( أو  )زيد بحَ(  إعراب •
 َحفعل ماضي مبين على الفتح ال حملّ له من اإلعراب :  ب  

     خره آفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  : زيد  
  الباء حرف جر زائد:   املثال اآلخر 

منع من ظهورها على آخره  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة  :زيٍد 
   .جلر الزائد  حبركة حرف ااشتغال احمللّ

   :ة مالحظ •
وإن تغير التذكري تلزم صورة اإلفراد و)  بح(  الواقعة بعد  )ذا( كلمة 

اجلمع  وأالتثنية  وأاإلفراد  وأالتأنيث  وأ بالتذكري  بعدهااملخصوص باملدح أو الذم
دان محبذا احمل ، د حممحبذا  :نقول ،فيرألمثالُ ال تتغ ، وااألمثال؛ ألنها أشبهت 

ذا احملمذادون ، ، حبذا ، فاطمةُ حبذا ،   الفاطمتانحبالفاطماتحب  .   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ١٧

  
  
  ) حبذا( عراب إ •

    :وجٍهأ ثالثة اختلف النحويون يف إعراا على
 فعل وفاعل أي مجلة فعلية وما بعدها هلا ثالثة اوجه حبذااعتبار : ول الوجه األ •

 يف اإلعراب 
  مبتدأ خلرب حمذوف ، بتدأ حمذوف خرب مل، مبتدأ مؤخر 
  جعلت كلمة واحدة على أا مجلة إمسية  : الوجه الثاين 

   مبتدأ مؤخر زيد خرب مقدم وحبذا خرب وجيوز ان تكون زيدمبتدأ و : حبذا
   كلها فعل ماضي حبذاوهو أضعفها وهو األخري واعترب : الوجه الثالث 

ضمة الظاهرة على اخره فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال : زيد  
   حبذااعراب ال 

  حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب : ال 
  فعل ماضي  : حبذا
على اخره وهو أضعف اوجه  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : زيد

  . اإلعراب
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